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تتمات  /ت�سلية
البيت الأبي�ض ي�ؤكد ( ...تتمة �ص)9

الجنرال الروسي أض��اف «برأيهم يجب اعتبار
عمليات قصف المسلحين للقوات السورية والبلدات
باستخدام راجمات الصواريخ المتعددة (انتهاكات
غير ملموسة) لنظام وقف إطالق النار ،فيما يقال على
الفور عن جميع العمليات الجوابية المتوازية على
أعمال المسلحين ،من قبل العسكريين السوريين،
إ ّنها ضربات غير متكافئة على المعارضة».
وأعاد إلى األذه��ان أنّ مهمة حل جميع المسائل
العالقة حول سورية ،يقوم بها «مركز الرد السريع
على انتهاكات نظام وقف األعمال القتالية» العامل
في جنيف والذي شكلته موسكو وواشنطن ،مضيفا ً
أنّ ممثلين ع��ن البنتاغون وم��خ��اب��رات ال��والي��ات
المتحدة والخارجية األميركية متواجدون في المركز
مع ضباط روس يوميا ً على مدى  24ساعة.
كما ل ّفت رئيس هيئة األرك��ان الروسية ،إلى أنّ
هناك قناة التواصل المباشر التي تعمل بشكل
دائم ،وتخص منع وقوع حوادث في المجال الجوي
ال��س��وري ،بين قاعدة حميميم الجوية الروسية
ومركز تخطيط العمليات الجوية في قاعدة العديد
األميركية.
وتابع «ولهذا السبب ،عندما نتلقى من إدارة
البنتاغون اتهامات ،بأننا نستخدم قنوات التواصل
بصورة غير مهنية ،من ممكن أن نستنتج أ ّنها إما
ال تعلم عن قنوات التعاون العاملة أو تحصل على
معلومات غير مؤكدة».
وأش��ار غيراسيموف ،في الوقت ذات��ه ،إل��ى أنّ

جيو�ش «داع�ش» ( ...تتمة �ص)9

وزارة الدفاع الروسية ترسل إلى الواليات المتحدة
معطيات حول أماكن وجود مواقع لتنظيمي «داعش»
و«جبهة النصرة» ،لكن الجانب األميركي ال يستطيع
حتى اآلن الفصل بين المعارضين واإلرهابيين،
األمر الذي يسمح لألخيرين باستعادة قوتهم ،ما
يؤدي بدوره إلى تصعيد التوتر في سورية ،و خ ّتم
بالتأكيد أ ّنه «ليس من الممكن أن يستمر هذا الوضع
إلى ما ال نهاية».
ميدانياً ،ص�دّت «ق��وات سورية الديمقراطية»،
أم��س ،هجوم لتنظيم «داع��ش» من محاور الباب
ومسكنة وجرابلس ،استهدف بلدة عريمة ،وقرى
عوسجلي ،طوق الخليل ،محترق كبير ،قرعة كبيرة
وقرعة الصغيرة ،قرعة ،جب العشرة ،خربة عشرة،
خربة الروس ،قرية نعيمة ،جب الشيخ في محيط
منبج في ريف حلب الشرقي.
وفي ريف الطبقة الجنوبي ،ثبت الجيش السوري
قواعده في تلة السيريتل و محيطها على طريق أثريا
بعد صدّه أول أمس هجوما ً عنيفا ً لتنظيم «داعش»
االرهابي ،أسفر عن انسحاب قوات الجيش من حقل
نفط الثورة ومفرق الرصافة ال��ذي كان قد سيطر
عليها مع انطالق العمليات باتجاه الطبقة.
وف��ي السياق ،أك��د مصدر ميداني ،أنّ الجيش
عمد إلى احضار تعزيزات وادخ��ال أسلحة جديدة
و تحضير قواته لجولة ثانية من المعارك باتجاه
الطبقة وري��ف ال��رق��ة الغربي ،و التي ستخاض
بتكتيك جديد ،بحسب المصدر.

َمن يرف�ض المثليين ( ...تتمة �ص)9

وحسب التقرير ،اعتقلت السلطات السعودية أكثر من  1600متعاطف مع
«داعش» ،ما يدل على استجابة العديد من مواطني المملكة لرسالة المتطرفين.
« - 3داعش» في ليبيا
جاء في التقرير أن جيش «داعش» في ليبيا يعد األكبر له خارج العراق وسورية،
وهو يضم نحو  6آالف مقاتل ويهدد حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بقدر كبير.
وتابع التقرير أنّ التنظيم اإلرهابي مازال يسيطر على مساحات شاسعة من األراضي
الليبية ،على الرغم من أنه يتعرض لضغوطات متزايدة بعد سيطرة القوات الموالية
للحكومة الليبية على مدينة س��رت ،باإلضافة إلى كون «ال��دواع��ش» معرضين
لهجمات من قبل الجماعات المتطرفة األخرى التي تنشط في ليبيا وتتنافس مع
«داعش».
« - 4داعش» في نيجيريا
ذكر التقرير بأن تنظيم «بوكو حرام» الذي بايع «داعش» يتحمل مسؤولية قتل
آالف األبرياء وتشريد أكبر من مليون مدني.
« - 5داعش» في خراسان
حذر التقرير من أنّ المئات من العناصر السابقة في حركة «طالبان» انضموا إلى
التنظيم الجديد الذي يم ّوله التنظيم األم في العراق وسورية.
وذكر التقرير بأنّ التقديرات األولية تحدثت عن «مئات العناصر» في هذا التنظيم،
لكنه يضم اليوم قرابة  3آالف عنصر .وأشار التقرير أيضا ً إلى إعطاء تفويض للقوات
األميركية في أفغانستان باستهداف عناصر تنظيم «خراسان» خشية تدبيره
هجمات ضد العسكريين األميركيين ،وذلك بعد تجاهل القيادة األميركية في كابول
لهذا التنظيم وتركيزها على ضرب «طالبان» فقط.
« - 6داعش» في اليمن
يستغل هذا التنظيم الفوضى التي تع ّم اليمن لتعزيز واقعه ،فيما تستمر المواجهة
بين القوات الموالية للحوثيين والرئيس السابق ،علي عبد الله صالح ،من جهة،
وقوات حكومة عبد ربه منصور هادي ،من جهة أخرى .وأشار التقرير إلى أنّ التنظيم
شنّ مؤخرا ً سلسلة هجمات دموية على مساجد شيعية.

الجي�ش يعلن ( ...تتمة �ص)9
الحدود قد أدى إلى مقتل  6منهم وإصابة 14
آخرين بمنطقة الرقبان المحاذية للحدود مع
سورية.
وأص��درت القوات المسلحة األردنية بيانا ً
أوضحت من خالله ،أنّ الهجوم استهدف موقعا ً
عسكريا ً متقدما ً لخدمات الالجئين على الحدود
الشمالية الشرقية بالقرب من الساتر الترابي،
المقابل لمخيم الالجئين السوريين في منطقة
الرقبان.
وكان الجيش االردن��ي أعلن في وقت الحق
المناطق الحدودية مع سورية والعراق مناطق
عسكرية مغلقة ،كما اعلنت الحكومة األردنية

وقال عبدالله الثاني ،خالل ترؤسه لالجتماع
الذي عقد في القيادة العامة للقوات المسلحة
األردن��ي��ة وض��م ع���ددا ً م��ن ك��ب��ار المسؤولين
المدنيين والعسكريين واألمنيين ،إنّ «منتسبي
القوات المسلحة واألج��ه��زة األمنية ي��ذودون
بأرواحهم عن الوطن».
وبين في حديثه أنّ «األردن صامد في وجه
كل المحاوالت الجبانة الغادرة ،التي تستهدف
أمنه واستقراره» ،مشيرا ً في السياق ذاته إلى أنّ
«هذه األعمال اإلرهابية لن تزيده إال إصرارا ً على
التصدي لإلرهاب».
وكان هجوم انتحاري استهدف أفراد حرس

ع��ن وق��ف إن��ش��اء مخيمات ج��دي��دة لالجئين
السوريين في المملكة.
وأص��درت القوات المسلحة األردنية بياناً،
أكدت فيه أنّ مثل هذا العمل اإلجرامي لن يزيد
القوات المسلحة واألجهزة األمنية ،إال عزما ً
وإصرارا ً على مكافحة اإلرهاب.
ب��دوره ،دان وزير الخارجية اإلردن��ي ناصر
ج��ودة ،الهجوم ال��ذي استهدف ق��وات حرس
الحدود؛ وقال في تغريدة له على تويتر« :إنّ
يد الجبن واإلره��اب ضربت هذه المرة نشامى
القوات المسلحة من حرس الحدود».
باإلضافة إلى ذلك ،دانت الحكومة األميركية

الهجوم ال��ذي استهدف أف��راد ح��رس الحدود
األردني ووصفته بأ ّنه «عمل إرهابي جبان».
وأفاد بيان للسفارة األميركية في األردن بأنّ
واشنطن ستواصل دعمها للجيش األردني.
هذا ودان��ت الخارجية المصرية ،في بيان،
هجوم الرقبان ،مؤكدة تضامنها مع األردن
ف��ي م��واج��ه��ة اإلره����اب ال���ذي يستهدف أمنه
واس��ت��ق��راره ،معلنة ثبات الموقف المصري،
القائم على ض��رورة تنسيق الجهود الدولية،
من أجل وضع إستراتيجية متكاملة وفعالة
لمحاربة اإلره��اب ،فضالً عن أهمية محاصرة
هذه اآلفة فكريا ً وتنظيميا ً وتمويلياً.

الجي�ش واللجان ال�شعبية على م�شارف قاعدة العند اال�ستراتيجية

«بالي�ستي» ي�صيب مع�سكرا للعدوان �شرقي م�أرب
ميدانياً ،أصبح الجيش اليمني واللجان
ال��ش��ع��ب��ي��ة ع��ل��ى م���ش���ارف ق���اع���دة ال��ع��ن��د
االستراتيجية في لحج جنوب اليمن؛ وقالت
م��ص��ادر أنّ القاعدة أخليت م��ن المروحيات
العسكرية التابعة للتحالف السعودي خوفا ً
من قصفها.
من جهة ثانية أفادت وزارة الدفاع اليمنية،
بمقتل وجرح العديد من قوات الرئيس هادي
بقصف صاروخي للجيش واللجان ،استهدف
تجمعاتهم في إدارة األمن والمجمع الحكومي
في الحزم.
وف��ي سياق آخ��ر ،أفيد ع��ن استشهاد 10
مدنيين وجرح  7آخرين بغارة جوية للتحالف
ال��س��ع��ودي ،استهدفت منطقة الكعبين في
مديرية القب ْيطة التي شهدت تقدما ً كبيرا ً لقوات
الجيش واللجان الشعبية ،بسيطرتها على جبل
جالس االستراتيجي ال��ذي يطل على قاعدة
العند الجوية التابعة لقوات هادي والتحالف
السعودي.
التقدم الذي أحرزته قوات الجيش واللجان
الشعبية ،جاء بعد مواجهات هي األعنف مع
قوات هادي استخدمت فيها األسلحة الثقيلة،
بالتزامن مع غارات جوية للتحالف السعودي
على مواقع الجيش واللجان الشعبية لوقف
تقدمها باتجاه الجبل الذي بات تحت سيطرة
األخيرة ،والذي يبعد عن قاعدة العند التي تضم
ترسانة عسكرية وجنود أميركيين وإماراتيين
وسعوديين وسودانيين نحو  20كيلو مترا ً

شمالي محافظة لحج جنوب البالد.
وفي األط��راف الشمالية الشرقية للعاصمة
اليمنية صنعاء ،أعلنت وزارة الدفاع اليمنية
عن مقتل وجرح العديد من قوات هادي ،خالل
سيطرة قوات الجيش واللجان على جبل فاطم
ف��ي منطقة حَ ��ري��ب نهم ،فيما واص��ل��ت ق��وات
الرئيس هادي قصفها الصاروخي والمدفعي
على منطقتي بني بارق وملح في مديرية ِنهْم
ذاتها.
وف��ي م��أرب استهدفت ال��ق��وة الصاروخية
للجيش واللجان تجمعات قوات الرئيس هادي،

في معسكر تداوين بصاروخ أورغ��ان شمالي
غرب المدينة .في المقابل ش ّنت طائرات التحالف
السعودي سلسلة غارات جوية على منطقة َغيل
بن شجاع في مديرية حَ ريب القراميش ومنطقة
المخدرة في مديرية صرواح غربي مدينة مأرب
شمال شرق اليمن.
وك��ان��ت م��ص��ادر أك��دت أنّ ال��ق��وات اليمنية
المشتركة أحكمت سيطرتها على جبل فاطم
اإلستراتيجي ف��ي منطقة حريب نهم غربي
محافظة مأرب.
وق��ال مصدر عسكري إنّ ال��ق��وات اليمنية

تمك ّنت من تطهير سلسلة تباب جبل فاطم،
وتواصل تقدمها باتجاه وادي نملة ومنطقة
الضبيعة.
وأك���د ال��م��ص��در أنّ ال��م��ع��ارك خلفت قتلى
وجرحى في صفوف قوات ه��ادي .كما أطلقت
القوة الصاروخية اليمنية صاروخا ً بالستيا ً من
طراز أوراغان على تجمعات الغزاة والمرتزقة
في معسك ِر التداوين شرقي مأرب .وفي مدينة
الحزم بمحافظة الجوف ت ّم استهداف المجمع
�خ
الحكومي ال��ت��اب��ع ل��ق��وات ه���ادي ب��ص��واري� ِ
الكاتيوشا.
وف��ي ال��ج��وف استهدف مرتزقة ال��ع��دوان
السعودي بقذائف المدفعية مخيمات للمهمشين
في منطقة العضبة بمديرية المتون .وأف��اد
مصدر محلي أنّ القصف العشوائي أدى إلى
احتراق مخيمات المهمشين وأمتعتهم.
أما في محافظة الجوف ،فقد أعلنت وزارة
الدفاع اليمنية عن مقتل وجرح العديد من قوات
ه��ادي بقصف ص��اروخ��ي للجيش واللجان،
استهدف تجمعاتهم في إدارة األمن والمجمع
الحكومي بمدينة الحزم عاصمة المحافظة
شرق اليمن.
وإلى تعز ،حيث تدور مواجهات متقطعة بين
ق��وات ه��ادي المسنودة بالتحالف السعودي
من جهة ،وقوات الجيش واللجان الشعبية من
جهة أخرى ،بمنطقتي الجحملية وثعبات عند
الناحية الشرقية للمدينة امتداد منطقة َكالَبة
شمالي المدينة جنوب اليمن.

والغريب في األم��ر أنّ متين المنتمي إلى ب��ورت سانت
لوسي الواقعة في فلوريدا ليس لديه أيّ سجل إجرامي
بحسب وسائل إعالم أميركية ،بالرغم من انه ارتكب بعض
التجاوزات في السابق ،ولكنه كان تحت الرقابة األمنية لمدة
 5سنوات ،حيث اخضع في عامي  2013و  2014لتحقيقين
لمعرفة ما إذا كان على عالقة بمتشدّدين أم ال ،كما سبق أن
استجوبته الشرطة الفدرالية لالشتباه في عالقته بالتطرف
اإلسالمي ،ولكن دون توجيه اتهامات ،وكان أيضا ً على قائمة
المراقبة لألشخاص المشتبه في تعاطفهم مع «داعش ،لكنه
لم يعتقل وبقي سجله القضائي نظيفاً.
وكان عمر يعمل كحارس أمن خاص منذ عام  2007في
مبنى شركة «جي  4اس» ،والتي تع ّد أكبر شركة أمنية في
العالم ما سمح له بالحصول على رخصة حيازة سالح في
إطار عمله ،واستخدم متين في عمليته بندقية ومسدساً،
وبالسالحين راح يطلق النار على مَن احتجزهم في الملهى
واتصل بالشرطة خالل محاصرتها موقع الهجوم معلنا ً
الوالء لتنظيم داعش قبل أن ترديه الشرطة برصاصها قتيالً
في معركة عند الفجر.
ولكن بعض تفاصيل حياته حملت مفاجآت عدة زادت
من حاالت الجدل وراء عمله اإلجرامي هذا ،حيث ثبت بأنه
كان في زيارة السعودية ،كما أشار سجل تنقله إلى أنه زار
اإلم��ارات العربية المتحدة في إحدى رحالته ،إضافة الى

ظهوره في شريط وثائقي بشكل سينمائي يحمل عنوان
« ،»the big fixعن أكبر كارثة نفطية عرفتها الواليات
المتحدة في سنة  ،2010يظهر فيه بشخصية حارس ليلي،
ليقوم بالدور في الدقيقة  36من الفيلم ،والدور الذي لعبه
متين في الشريط كحارس هي في الوظيفة والشركة نفسيهما
اللتين يعمل فيها خالل هذه الفترة ،كما انه كان يرتاد الملهى
الليلي نفسه للمثليين لشرب الكحول وقضاء الوقت ،إضافة
إلى تاريخه مع المنشطات.
ه��ذا كله جعلنا نسأل هل ك��ان هجومه ه��ذا هو بسبب
انتسابه لتنظيم «داع���ش» ،أو بسبب عدائه الشخصي
للمثليين؟
لو كان السبب هو عداء متين للمثليين ،فهل يحق لنا أن
ننهي حياة إنسان بسبب كرهنا ألفعاله فقط ،فهذه هي
ثقافة التطرف التي تنتج «دواعش» يعملون حسب أهوائهم
ويصبح علينا من الصعب مالحقتهم وتتبعهم ،هذا باإلضافة
إلى التشجيع األميركي لرعاية السعودية للمساجد بالطريقة
الوهابية التي أنتجت وستنتج مئات وآالفا ً من أمثال عمر
الذين يستوحون بعضا ً من «داعش» ويضيفون بعضا ً من
عندهم ،ألنهم ليسوا ج��زءا ً من تنظيم يمكن تتبعه بل هم
ينتسبون إلى «داعش» عند وفاتهم ويهدونها عملياتهم تماما ً
كما فعل العروسي منفذ عملية قتل الشرطي في باريس.

جودي يعقوب

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9
وأض��اف العبادي أنّ «ما يصدر هنا أو هناك من
تجاوزات ،إنما هي تجاوزات فردية وليست تجاوزات
مؤسسة ،وهناك فرق واضح بين التجاوز الشخصي
وبين التجاوز المؤسساتي ،ونحن لن نتهاون مع أي
تجاوز أو انتهاك».
وكانت منظمات قد نددّت في وقت سابق من الشهر
الجاري بما زعمتها بـ»بشاعة المجزرة التي ارتكبتها
ميليشيات الحكومة الحالية اتجاه المدنيين في مدينة
الصقالوية قرب الفلوجة» ،متهمة تلك الميليشيات
بتنفيذ مخطط طائفي ،ومتسائلة عن مصير المئات
من المفقودين» ،إلى جانب تعذيب آخرين ،حسب
تعبيرها.
ميدانياً ،أكد قائد عمليات تحرير مدينة الفلوجة
العراقية الفريق ال��رك��ن عبد ال��وه��اب الساعدي،
أمس،إ ّنه لم يبق إال حي الجوالن وينتهي «إره��اب»
الفلوجة بشكل كامل.
وقال الساعدي في حديث لـ «السومرية نيوز» :إن
«القوات األمنية تمك ّنت اليوم من تطهير حيي الجغيفي
والشرطة في مدينة الفلوجة» ،مبينا ً أنه «لم يبق إال
حي الجوالن الذي سيتم تطهيره قريبا ً جداً».
وأضاف الساعدي :أنه «بعد تطهير حي الجوالن
فسننتهي من إره��اب الفلوجة بشكل كامل» ،مشيرا ً
إلى أن «نسبة تحرير الفلوجة تبلغ أكثر من  %85إلى
.»%90
وأعلنت خلية اإلع�لام الحربي ،ع��ن تحرير حي
الشرطة بمدينة الفلوجة بشكل كامل م��ن تنظيم
«داع��ش» ،مشيرا ً إلى إن القوات األمنية وصلت إلى
نهاية األه��داف المرسومة لها من الجهة الشماليه
لمدينة الفلوجة.
كما اعلنت خلية اإلعالم الحربي ،عن تحرير قرية
المختار شمالي مدينة الفلوجة ورفع العلم العراقي

فوقها.
وقالت الخلية في بيان إن «قيادة عمليات بغداد
تمكنت ،ال��ي��وم ،م��ن تحرير قرية المختار شمالي
الفلوجة الواقعة بين الطريق السريع وسكة القطار
ورفع العلم العراقي فوقها».
وكانت قيادة الشرطة االتحادية العراقية ،أعلنت
عن تحرير منطقة الجمهورية والجسر القديم في
مدينة الفلوجة وقتل العشرات من عناصر تنظيم
«داعش» وتدمير عدة سيارات مفخخة.
وأفاد مصدر في قيادة عمليات تحرير الفلوجة ،بأنّ
قوات جهاز مكافحة اإلره��اب تمك ّنت من تحرير حي
الشرطة من سيطرة التنظيم بشكل كامل.
وقالت خلية اإلع�لام الحربي في بيان ،أنّ جهاز
مكافحة اإلره��اب تمكن من تحرير حي الشرطة في
الفلوجة بالكامل ورفع العلم العراقي على البنايات،
بعد قتل العديد من عناصر «داعش» وتدمير عجلتين
مفخختين وعجالت أخرى.
وع��ل��ى ص��ع��ي��د م��ي��دان��ي آخ����ر ،أع��ل��ن��ت م��دي��ري��ة
االستخبارات العسكرية أ ّنها قامت بعملية نوعية
استباقية داهمت فيها إحدى المضافات التابعة لتنظيم
«داعش» المعدة لتخزين السالح والعتاد الستخدامه
ضد أهداف في بغداد ،واعتقلت  2من اإلرهابيين .هذا
وقد ع ّثرت القوات العراقية على السالح والعتاد في
منطقة بزايز العبيد الواقعة جنوبي العاصمة بغداد.
وعلى صعيد آخ��ر ،أف��ادت قيادة عمليات تحرير
نينوى ب��أنّ طيران التحالف ال��دول��ي ،وعلى ضوء
معلومات استخبارية ،وج��ه ض��رب��ة ج��و ّي��ة لمقر
«داع���ش» ف��ي قرية ال��دوي��زات ،إح��دى ق��رى جنوب
الموصل ،مسفرا ً عن تدمير المقر بالكامل الذي يحتوي
على أنفاق .وقد أدت الضربة إلى مصرع العديد من
عناصر «داعش».

رموز العمل ( ...تتمة �ص)9
ك ّل أبناء الشعب العراقي في تحقيق الثقة الشعبية
بصدق ال��ن��واي��ا وتهيئة األج���واء اإليجابية لبناء
ال��ع��راق االت��ح��ادي الديمقراطي ،كذلك بناء ق��وات
مسلحة وأجهزة أمنيّة عصريّة ومهنيّة تستطيـع
حماية ال��وط��ن م��ن أيّ اع��ت��داء خ��ارج��ي ،وحماية
المواطن واحترام حقوق اإلنسان والحريات العا ّمة
وال��خ��اص��ة ،وق��ي��ام نظام سياسي يؤمن بالتداول
السلمي للسلطة.
وأش��ار الالمي إل��ى مشروع البرنامج السياسي
والنظام الداخلي لالتحاد الديمقراطي العربي ،وأبرز
المه ّمات على مستوى العمليّة السياسيّة وبناء الدولة
المدنيّة الديمقراطيّة ،دول��ة القانون والمؤسسات
ال��دس��ت��وري��ة ع��ل��ى ق��اع��دة تفعيل م��ب��دأ المواطنة
وف��ق معادلة الحقوق والواجبات والمساواة أمام
القانون ،واالعتراف بالحقوق والحريّات وحمايتها
وضمان ممارستها والتأكيد على التنمية االقتصاديّة
واالجتماعيّة وتكييف التعليم في جميع المراحل بما
يضمن النهضة العلميّة ،والذي هو األساس في تط ّور

المجتمع وتقدّمه ،والدفاع عن حقوق المرأة والطفل
ورسم السياسة المستقبلية للشباب ،والعمل على
تفعيل دور منظمات المجتمع المدني.
كما ّ
أطر البرنامج السياسي لالتحاد الديمقراطي
العربي األوضاع العربية الراهنة والمستوى اإلقليمي
والدولي ،وح �دّد النظام الداخلي لالتحاد باعتباره
حركة سياسيّة وطنيّة لتأخذ مكانها ودورها الطليعي
والطبيعي في المشاركة عرب ّيا ً وإقليم ّيا ً ودول ّيا ً في
صنع الحضارة اإلنسانيّة المعاصرة.
كما حدّد النظام الداخلي المبادئ التنظيميّة التي
يعمل االتحاد الديمقراطي من أجل النهوض بجميع
األ ُ ُطر التنظيميّة العاملة فيه.
المؤسسين لالتحاد الديمقراطي
يذكر أنّ من أبرز
ّ
العربي في ال��ع��راق :عبد اإلل��ه النصراوي ،محسن
الشيخ راضي ،عبدالله الالمي ،زيدان النعيمي ،مالك
دوهان الحسن ومعاذ عبد الرحمن وغيرهم من قادة
العمل الوطني والقومي في العراق طيلة نصف قرن
من العمل النضالي والسياسي.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

شجع ثورة العرب ضد األتراك
1 .1ضابط إنكليزي راحل ّ
1918 - 1916
2 .2جمهورية روسية ،وقت وحين
3 .3فاكهة صيفية ،مدينة سودانية
4 .4أحياء لندن الغربية
5 .5جزيرة إيطالية ،مرفأ برازيلي
6 .6أداة جزم ،سطل ،إتهما
ّ 7 .7
جف ،فتى ،لمس
8 .8هدمنا البناء ،مدينة إيطالية
9 .9أنت (باألجنبية) ،يواكب ،جحيم
1010مفرح ،دولة عربية
1111مدينة إيطالية ،خفيف السعرات الحرارية (باألجنبية)
1212يجالسه على الشراب ،مدينة فرنسية

1 .1متحف لندن الوطني ،غير مطبوخ
2 .2مدينة سودانية ،جزيرة إيطالية في المتوسط
3 .3مد ّون ،مادة قاتلة ،والدي
4 .4حرف عطف ،صار سيدا ً على القوم ،طاغية روماني
5 .5سيدات ،أطول أنهر فرنسا ،للنفي
6 .6مرفأ في قبرص ،من األطراف
7 .7دفنا البنت وهي حية ،مدينة قديمة في اليونان
8 .8أجوبة ،أبوسه
9 .9رقد ،أصبحت طرية الملمس والحركة ،للنداء
1010مدينة في فرنسا غرب رمس ،شهر مصري
1111حرف نصب ،يثقا بالشخص ،إكتمل األمر
1212عمر ،نعم (باألجنبية) ،مدينة إيرانية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،593128764 ،684753192
،176294538 ،712649385
،825361947 ،439587621
،968415273 ،257836419
341972856

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1غينيا بيساو  ) 2واترلو،
ب��رك��ان  ) 3رن ،ام��رن��ا ،ل ل ) 4
اساس ،كاترينا  ) 5العين ،يهجر
 ) 6انا ،انسان ،اي  ) 7را ،لما،

ل��وار  ) 8دم��ي��م ،ف��رم��اه  ) 9ني،
سنا ،ارممه  ) 10باترسون ،لوم
 ) 11اي��م ،موريليا  ) 12راالي،
دان ،لي.
عموديا:
 ) 1غور االردن ،ار  ) 2يانس،

ناميبيا  ) 3نت ،ااا ،امل  ) 4يراسل،
لمست  ) 5ال��م ،ع��ام ،نرمي ) 6
بوركينا فاسو  ) 7نانس ،ورد ) 8
سبات ،المانيا  ) 9ار ،رينوار ،لن
 ) 10وكليه ،اهملي  ) 11النجار،
موال  ) 12دن ،اري ،دهم.

 Sudokuأو
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي
الفكرية ،تقوم على
ترتيب األرق���ام في
المربعات الفارغة،
على أن يتم وضع
األرقام من  1الى 9
في جميع الخانات
ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 81
خ��ان��ة .يجب عدم
ت��ك��رار ال��رق��م عينه
في نفس السطر أو
العمود او الجدول
الصغير (.)3*3
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Visions
فيلم رعب بطولة اسال فيشر من
اخ��راج كيفن غروتير .مدة العرض
 82دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
ساليناس ،سينما سيتي ،سينمال،
فوكس،غاالكسي).
Welcome to me
فيلمكوميديبطولةويسبينتلي
من اخراج شيرا بيفان .مدة العرض
 87دقيقة ،ABC( .فوكس).
Me Before You
فيلم درام��ا بطولة سام كالفلين
م� ��ن اخ� � � ��راج ت��ي��ا ش � � � ��اروك .م��دة
العرض  110دقائق ،ABC( .الس
ساليناس،ديونز،اسباس،سينمال،
فوكس).
Nina
فيلم درام��ا بطولة زوي سالدانا
م��ن اخ � ��راج سينثيا م � ��ورت .مدة
العرض  90دقيقة ،ABC( .سينما
سيتي،امبير).
Lost in the Sun
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ج��وش
دوهامل من اخراج تيري نيلسون.
م��دة ال�ع��رض  95دقيقة،ABC( .
السساليناس).
تلتت
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة طوني
عيسى م��ن اخ ��راج كريستيان ابو
ع �ن��ي( .س�ي�ن�م��ا س �ي �ت��ي ،اس �ب��اس،
سينمال).
The Nice Guys
فيلم كوميدي بطولة روسل كرو
من اخراج شاين بالك .مدة العرض
 116دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس س��ال �ي �ن��اس ،سينما سيتي،
سينمال).

